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II. ලේ ාළඹින්තඅබැහැරඅබසේගාහිරඅපළාත්අතුළඅසිටඅපිටඅපළාේඅවකටඅනාන්තඅආරම්භඅ රුඅකබගඅ

ංන්තත්්අපළාේඅබසේඅරථඅසඳහාඅබසේගාහිරඅපළාත්අතුළඅපිහිටාඅඇතිඅශ්රීඅකකනාඅ්න්ත ගඅපිරවුම්අ

හඛඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅ ළඅයුතුඅය. 
 

III. ලේසසුඅපළාේඅවලින්තඅනාන්තඅආරම්භඅ රඅලේවගේඅපළාත්ක්තඅ  ක්තවාඅ ාවගයඅවගඅ ංන්තත්්අ

පළාේඅබසේඅරථඅසඳහාඅ අඒඅඒඅපළාේඅවකඅපිහිිඅශ්රීඅකකනාඅ් න්ත ගඅපිරවුම්හඛඅවලින්තඅ් න්ත ගඅ

නිකුේඅකිරීාඅ ළඅයුතුඅය. 
 

IV. පිටඅපළාේඅවලින්තඅනාන්තඅආරම්භඅ රඅලේ ාළඹඅලේහ අාාකුඹුරඅ ක්තවාඅපැිලේයගඅංන්තත්්අ

පළාේඅ බසේඅ රථඅ සඳහාඅ ආපසුඅ නාගටඅ ්න්ත ගඅ ංවශඅ වගඅ ංවසේථාවන්තහිඅ ම අ ජාති අ

නාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාලේේඅනි්ලේශශඅාත්අාාකුඹුරඅලේහ අබැසේියන්තඅාාවත්අ්න්ත ගඅ

පිරවුම්හඛඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅකබාඅදියඅයුතුඅය.අ 
 

V. ලේ ාළඹඅබැසේියන්තඅාාවත්අසහඅාාකුඹුරඅ්න්ත ගඅපිරවුම්හඛඅසඳහාඅජාති අනාගානාගඅ

ලේ ාිෂන්තඅසභාවඅාන්න්තඅසම්බන්තී රයඅනික ාරිලේයකුඅපූ්යඅ ාලීගවඅංුයුක්තත්අ ළඅ

යුතුඅ ංත්රඅ එාඅනික ාරියාඅ පෝලේප අ ළායා රුඅසාඟඅසම්බන්ත අ වීඅ ්න්ත ගඅ විධිාේවඅ

සැකසුම්අ රඅනත්අයුතුය.අලේාාඅපිරවුම්හඛඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅකබාඅම ලේම්අම අජාති අනාගානාගඅ

ලේ ාිෂන්තඅසභාවඅාන්න්තඅහඳුන්තවාඅම අඇතිඅපරිනය අලේය වුාඅංනිවා්යලේයන්තඅභාවිත්ාඅ ළඅ

යුතුඅය. 
 

VI. ංන්තත්්අපළාේඅබසේඅ රථඅසඳහාඅ අලේ ාළඹඅබැසේියන්තඅාාවත්අහාඅාාකුඹුරඅහැරඅංලේගකුේඅ

්න්ත ගහඛඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅකබාඅදිලේම්අම අජාති අනාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාවඅාන්න්තඅ

ං ාළඅබසේඅරථයඅලේවුලේවන්තඅනිකුේඅ ළඅාා්නඅ ාවගඅබකපත්රයඅහාඅ්න්ත ගඅූපපන්තඅපත්රයඅ

(ආ ෘතියඅ01)අ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅය. 

 

VII. සෑාඅබසේඅරථයක්තඅසඳහාාඅඑක්තඅනාන්තඅවාරය ටඅවැයඅවගඅ් න්ත ගඅප්රාායයඅ් න්ත ගඅූපපන්තඅ

පත්රලේයහිඅසඳහන්තඅ රඅජාති අනාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාවඅාන්න්තඅත්හවුරුඅ ළඅයුතුය.අඒඅ

ංුව,අ දිග ටඅ ංවශඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ ්හත්අ සම්බන්තී රයඅනික ාරියාඅ හාඅ පෝලේප අ

 ළායා රුඅාන්න්තඅසියලුාඅාා්නඅආවරයයඅවගඅපරිදිඅප්රශසේත්අලේකසඅලේබ ාඅම ාටඅ ටයුතුඅ

 ළඅයුතුඅය.අ 
 

VIII. ජාති අ ප්රවාහගඅ ලේ ාිෂන්තඅසභාවඅ ලේවුලේවන්තඅ පේඅ රඅඇතිඅ පළාේබ අ ාා්නසේථඅ ා අ

ප්රවාහගඅංධි ාරිලේ අසම්බන්තධි රයඅනික ාරියාඅහාඅපෝලේප අ ළායා රුඅවිසින්තඅංන්තත්්අ

පළාේඅ බසේඅ රථඅ සඳහාඅ කබාඅ දියඅ හැකිඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ ලේාාඅ ාා්ලේන පලේශශඅ හාඅ

නි්යාය අංුව ප්රාා යකින්තඅලේත්ාරවඅනිකුේඅකිරීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

IX. ්හත්අසඳහන්තඅආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅක අ්න්ත ගඅභාවිත්ලේයන්තඅං ාළඅබසේඅරථඅනියිත්අ

නාන්තඅවාරඅසක ාවඅ ාවගයඅ ළඅබවටඅත්හවුරුඅ රඅනැනීලේාන්තඅපසුවඅපායක්තඅගැවත්ේඅ

්න්ත ගඅ කබාඅ නැනීාටඅ ලේයාමුඅ  ළඅ යුතුඅ ය.අ ඒඅ සඳහාඅ ක්රාවේඅ වැ පිළිලේවකක්තඅ ජාති අ

නාගානාගඅඅලේ ාිෂන්තඅසභාවඅාන්න්තඅස සේඅ රඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅය.අ 
 

X. ංන්තත්්අ පළාේඅ තුළඅ  ාවගයඅ වගඅ එක්තඅ එක්තඅ බසේඅ රථඅ සඳහාඅ අ හඳුගාඅ නන්තගාඅ ක අ අ එක්තඅ

පෝලේප වක්තඅපායක්තඅලේවන්තඅලේ ලේරගඅංත්රඅඑක්තඅනාන්තඅවාරයක්තඅසඳහාඅ්න්ත ගඅටැකකිලේ අ

 ාරිත්ාවයඅප්රාායවේඅලේගාවගඅංවසේථාවන්තහිඅම අ(ෙ ා:-අයාපගයඅසිටඅලේ ාළඹ)අඑවැනිඅබසේඅ

රථඅසඳහාඅපායක්තඅ්න්ත ගඅපිරවුම්හඛඅලේ  ක්තඅෙපරිාඅවශලේයන්තඅගම්අ ළඅයුතුඅය. 
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XI. යම්අ ආ ාරයකින්තඅ ලේම්අ ආ ාරයටඅ කබාඅ නන්තගාඅ ්න්ත ගඅ ංවභාවිත්ාඅ  රගඅ බවටඅ

පැිණිඛකක්තඅලේහ අලේත්ාරතුරක්තඅක අලේහාේඅවහාාඅඒඅසම්බන්ත වඅපරීක්තෂාඅ රඅඑයඅත්හවුරුඅ

වන්තලේන්තඅගම්අං ාළඅබසේඅරථලේ අාා්නඅ ාවගඅබකපත්රයඅත්ාව ාලි වඅංේහිටුවීාටඅජාති අ

නාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාවඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 
 

XII. ලේාාඅවැ පිළිලේවළඅයටලේේඅ්න්ත ගඅකබාඅනන්තගාඅසියලුාඅබසේඅරථඅපරීක්තෂාඅකිරීාඅසඳහාඅ

ජාති අනාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාලේේඅහඳිසිඅවැටලීම්අංකශය,අ ප්රවාහගඅංාාත්ාකශලේ අ

විනයගඅ ංකශයඅ ලේහ අ ප්රවාහගඅ ංාාත්ාකශඅ විසින්තඅ ගම්අ  රගඅ ක අ නික ාරීන්තඅ ාන්න්තඅ

 ටයුතුඅ රගඅංත්රඅඒඅසඳහාඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅසියලුාඅපා්ශව රුවන්තඅ ටයුතුඅ

 ළඅයුතුඅය. 

 

1.2  ළාේ තුළ ධාවනය වන බස් රථ සඳහා 

 

I. පළාේබ අාා්නසේථඅා අප්රවාහගඅංධි ාරින්තඅාන්න්තඅාා්නඅබකපත්රඅනිකුේඅ රඅඇති,අං ාළඅ

පළාත්අතුළින්තඅනාන්තඅආරම්භඅ රඅඑාඅපළාත්අතුළාඅපායක්තඅ ාවගයඅවගඅබසේඅරථඅසඳහාඅ

එාඅපළාත්අතුළඅඅපිහිිඅගම්අ රගඅක අශ්රීඅකකනාඅ්න්ත ගඅපිරවුම්හඛඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅ

කිරීාඅ ළඅයුතුඅය.අ 

II. පළාත්අතුළඅ ාවගයඅවගඅඑක්තඅඑක්තඅබසේඅරථඅසඳහාඅ අහඳුගාඅනන්තගාඅක අ අඑක්තඅපෝලේප වක්තඅ

පායක්තඅලේවන්තඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඑාඅ්න්ත ගඅපිරවුම්හලේකන්තඅපායක්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅ ළඅ

යුතුඅය.අඒඅංුව, එක්තඅඑක්තඅපෝලේප වඅසඳහාඅලේයාමුඅ රුඅකබගඅබසේඅ රථඅවකඅංක යඅහාඅ

නාගාන්තත්යඅපිළිබඳඅලේත්ාරතුරුඅඇතුකේඅලේඛ ගයක්තඅසෑාඅපෝලේප අ්න්ත ගඅහකක්තඅලේවත්ාඅ

කබාඅම ාටඅපළාේබ අාා්නසේථඅා අප්රවාහගඅංධි ාරියඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

III. ාාකුඹුරඅහරහාඅඅංධිලේේ අාා්නලේ අබසේගාහිරඅපළාත්අතුළඅ ාවගයඅ රුඅකබගඅඅබසේඅරථඅ

සඳහාඅ ාාකුඹුරඅබහුවි අ ප්රවාහගඅා සේථාගලේ අ පිහිටුවාඅඇතිඅ ්න්ත ගඅ පිරවුම්හලේකන්ත,අ

ද නි වඅ බසේගාහිරඅ ාා්නසේථඅ ා අ ප්රවාහගඅ ංධි ාරියඅ ාන්න්තඅනි්ලේශශඅ රුඅකබගඅ

ප්රාායයන්තටඅයටේවඅං ාළඅබසේඅරථඅසඳහාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය.අ 

 

IV. ං ාළඅපෝලේප වඅාන්න්තඅපළාේඅබසේඅරථඅසඳහාඅ්න්ත ගඅකබාඅම ලේම්අම අපළාේබ අාා්නසේථඅා අ

ප්රවාහගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅනිකුේඅ ළඅ ාවගඅබකපත්රයඅහාඅ් න්ත ගඅූපපන්තඅපත්රයඅ(ආ ෘතියඅ

01)අ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅය. 
 

V. ඒේඅඒේඅබසේඅරථයඅසඳහාඅඑක්තඅනාන්තඅවාරය ටඅවැයඅවගඅ් න්ත ගඅප්රාායයඅපළාේබ අාා්නසේථඅ

ා අප්රවාහගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅත්හවුරුඅ රඅ්න්ත ගඅූපපන්තඅපත්රලේයහිඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුඅය.අ

ඒඅංුව,අදිග ටඅ ාවගයටඅංවශඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅ්හත්අසම්බන්තී රයඅනික ාරියාඅ

හාඅපෝලේප අ ළායා රුඅාන්න්තඅසියලුාඅාා්නඅආවරයයඅවගඅපරිදිඅප්රශසේත්අලේකසඅලේබ ාඅ

ම ාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය.අ 
 

VI. පළාේබ අ ාා්නසේථඅ ා අ ප්රවාහගඅ ංධි ාරියඅ ාන්න්තඅ පෝලේප වඅ ලේවත්අ පූ්යඅ  ාලීගවඅ

ංුයුක්තත්අ රඅඇතිඅඅසම්බන්තධි රයඅනික ාරියාඅහාඅපෝලේප අ ළායා රුඅවිසින්තඅපළාේඅ

බසේඅරථඅසඳහාඅකබාඅදියඅහැකිඅ් න්ත ගඅප්රාායයඅලේාාඅාා්ලේන පලේශශඅහාඅනි්යාය අංුවඅ

ප්රාා යකින්තඅලේත්ාරවඅං ාළඅබසේඅරථඅප්රාායයටඅනිකුේඅකිරීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 
 

VII. ්හත්අසඳහන්තඅආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅක අ්න්ත ගඅභාවිත්ලේයන්තඅබසේඅ රථඅනියිත්අවාරඅ

සක ාවඅ ාවගයඅ ළඅබවටඅත්හවුරුඅ රඅනැනීලේාන්තඅපසුවඅපායක්තඅගැවත්ේඅ්න්ත ගඅ

කබාඅනැනීාටඅලේයාමුඅ ළඅයුතුය.අඒඅසඳහාඅක්රාවේඅවැ පිළිලේවකක්තඅපළාේබ අාා්නසේථඅ

ා අප්රවාහගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅස සේඅ රඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅය. 
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VIII. ද නි වඅනිකුේඅ රුඅකබගඅ්න්ත ගඅපිළිබඳවඅවා්ත්ාවක්තඅපෝලේප අ ළාගා රුලේේඅහාඅ

ාා්නසේථඅා අප්රවාහගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅපේඅ රඅඇතිඅසම්බන්තී රයඅනික ාරියාලේේඅ

ංේසනින්තඅ යුක්තත්ව,අ ශ්රීඅ කක ාඅ නාගානාගඅ ාඩ කලේ අ සභාපති,අ ජාති අ නාගානාගඅ

ලේ ාිෂන්තඅ සභාලේේඅ සභාපති,අ ං ාළඅ පළාේබ අ ාා්නසේථඅ ා අ ප්රවාහගඅ ංධි ාරිවකඅ

සභාපතිවරුන්තඅලේවත්අං ාළඅදිගටඅපසුඅදිගඅ හවඛඅ12.00අටඅලේපරඅWhatsapp ාන්න්තඅලේයාමුඅ

 ළඅයුතුය.අ 
 

IX. යම්අලේහයකින්තඅලේාලේසේඅකබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅපැිණිඛකක්තඅලේහ අ

ලේත්ාරතුරක්තඅක අලේහාේඅවහාාඅඒඅසම්බන්ත වඅපරීක්තෂාඅ රඅඑයඅත්හවුරුඅවන්තලේන්තඅගම්අං ාළඅ

බසේඅරථලේ අාා්නඅ ාවගඅබකපත්රයඅත්ාව ාලි වඅංේහිටුවීාටඅපළාේබ අාා්නසේථඅා අ

ප්රවාහගඅංධි ාරියඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 
 

X. ලේාාඅවැ පිළිලේවළඅයටලේේඅ්න්ත ගඅකබාඅනන්තගාඅසියලුාඅබසේඅරථඅපරීක්තෂාඅකිරීාඅසඳහාඅ

ජාති අනාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාලේේඅහඳිසිඅවැටලීම්අංකශය,අපළාේබ අාා්නසේථඅා අ

ප්රවාහගඅංධි ාරිලේයහිඅහදිසිඅවැටලීම්අංකශය,අප්රවාහගඅංාාත්ාකශලේ අවිනයගඅංකශයඅලේහ අ

ගම්අ රගඅක අඅනික ාරීන්තඅාන්න්තඅ ටයුතුඅ රගඅංත්රඅඒඅසඳහාඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅ

ම ාටඅසියලුාඅපා්ශව රුවන්තඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

2)  ාරයාල ප්රවාහන චස්වා 

 

I.  ා්යාකඅ ප්රවාහගඅලේසේවාඅ යටලේේඅ ්න්ත ගඅකබාඅනැනීලේම්අ ම අ පිළිනේඅ ා්යාකඅ ප්රවාහගඅ

සකනාය අඅලියාපදිකියඅකබාඅතිබීාඅංනිවා්යඅලේේ. 

II. එාඅලියාපදිකිඅවිාඅහඳුගාඅනත්අහැකිඅආ ාරලේ අසේි රයක්තඅකබාඅම ාටඅ ටයුතුඅ රගඅංත්රඅ

්න්ත ගඅකබාඅ නැනීාටඅ පැිණිලේම්අ ම අ වාහගලේ අ ්දිරිපසඅ වීදුරුලේේඅ පැහැදිලිවඅ ලේපලේගගඅ

ලේකසඅප්ර ්ශගයඅ ළඅයුතුය. 

III. ලේාහිඅ ක්තවාඅඇතිඅආ ෘතිඅපත්රයටඅංුවඅස සේඅ රගඅක අනි්ලේශශඅලිපියක්තඅඅඅඑාඅසකනම්වකඅ

ලේඛ ම්අහාඅසභාපතිඅවිසින්තඅංේසන්තඅලේයා ාඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඒඅංුවඅ අපායක්තඅ

නාලේන්තඅආරම්භ අසහඅංවසන්තඅසේථාගඅසක ාඅබකාඅ අ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීලේම්අප්රාායයඅ

තීරයයඅකිරීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 

IV. ලේාාඅ නි්ලේශශිත්අ ලිපියඅ ංේසන්තඅ  රගඅ ලේඛ ම්අ හාඅ සභාපතිවරයාලේේඅ ආ ්ශඅ ංේසන්තඅ

ංාාත්ාකශයඅලේවත්අ්දිරිපේඅ ළඅයුතුය. 

V. එාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅපිණිසඅඑක්තඅඑක්තඅවාහගයඅසඳහාඅනියිත්අපෝලේප වක්තඅලේවන්තඅ රගඅ

ංත්රඅ්න්තඅපරිබාහිරඅකිසිඳුඅපෝලේප වකින්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅලේගා ළඅයුකුය. 

VI. සකනම්වකඅනි්ලේශශඅලිපියඅසත්අවශලේයන්තාඅ ා්යාකඅලේසේවාලේේඅලේඅයලේ ගඅවාහගඅසඳහාඅ

පායක්තඅනිකුේඅ ළඅ යුතුඅ ංත්රඅ එලේසේඅ ලේගාවගඅ ංවසේථාඅ ංගාවරයයඅ වුවලේහාේඅ ං ාළඅ

සකනාලේ අවාහගඅසඳහාඅ්න්ත ගඅකබාඅම ාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 

 

 

3)  ාසඛ ප්රවාහන චස්වා සඳහා ඉන්ධන ලබා දීම. 

 

I. සිසුඅසැරියඅබසේඅරථඅසඳහාඅජාති අනාගානාගඅලේ ාිෂන්තඅසභාලේේඅලියාපදිකිඅසහති යඅ

ාත්අඑාඅආයත්ගයඅාන්න්තඅනි්ලේශශඅ රුඅකබගඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅකබාඅම ාටඅ ටයුතුඅ

 ළඅයුතුඅංත්ර,අඑක්තඅඑක්තඅපෝලේප වක්තඅසඳහාඅලේයාමුඅ රුඅකබගඅසිසුසැරියඅබසේඅරථඅවකඅ

ංක ය,අආරම්භ අසහඅංවසන්තඅ ාවගඅසේථාගය,අඑක්තඅනාන්තවාර ටඅං ාළඅකිලේක අමීට්අ
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ප්රාායයඅසහඅනි්ලේශශිත්අ්න්ත ගඅප්රාායය අඇතුළේඅලේඛ ගයක්තඅජාති අනාගානාගඅ

ලේ ාිෂන්තඅසභාවඅ /අපළාේඅබ අාා්නසේථඅා අප්රවාහගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅං ාළඅපෝලේප වඅ

ලේවත්අඅලේයාමු ළඅයුතුය.අඅ 

II. පාසඛඅප්රවාහගඅලේසේවාඅයටලේේඅ් න්ත ගඅකබාඅනැනීලේම්අම අපිළිනේඅපාසඛඅප්රවාහගඅසකනාය අඅ

ලියාපදිකියඅකබාඅතිබීයඅයුතුය. 

III. එාඅලියාපදිකිඅවිාඅහඳුගානත්අහැකිඅආ ාරලේ අසේි රයක්තඅකබාඅම ාටඅ ටයුතුඅ රගඅංත්රඅ

්න්ත ගඅකබාඅ නැනීාටඅ පැිණිලේම්අ ම අ වාහගලේ අ ්දිරිපසඅ වීදුරුලේේඅ පැහැදිලිවඅ ලේපලේගගඅ

ලේකසඅප්ර ්ශගයඅ ළඅයුතුය. 

IV. ලේාහිඅ  ක්තවාඅ ඇතිඅආ ෘතිඅ IIඅ පත්රයටඅ ංුවඅ ස සේඅ  රගඅ ක අ නි්ලේශශඅ ලිපියක්තඅ අ අ එාඅ

සකනම්වකඅලේඛ ම්අහාඅසභාපතිඅවිසින්තඅංේසන්තඅලේයා ාඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඒඅංුවඅඅ

පායක්තඅනාලේන්තඅආරම්භ අසහඅංවසන්තඅසේථාගඅසක ාඅබකාඅ අ ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීලේම්අ

ප්රාායයඅතීරයයඅකිරීාටඅ ටයුතුඅ රුඅඇත්. 

V. ලේාාඅ නි්ලේශශිත්අ ලිපියඅ ංේසන්තඅ  රගඅ ලේඛ ම්අ හාඅ සභාපතිවරයාලේේඅ ආ ්ශඅ ංේසන්තඅ

ංාාත්ාකශයඅලේවත්අ්දිරිපේඅ ළඅයුතුය. 

VI. එාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅපිණිසඅඑක්තඅඑක්තඅවාහගයක්තඅසඳහාඅනියිත්අපෝලේප වක්තඅලේවන්තඅ

 රගඅංත්රඅ්න්තඅපරිබාහිරඅකිසිදුඅපෝලේප වකින්තඅ්න්ත ගඅලේගා ළඅයුතුය. 

VII. සකනම්වකඅනි්ලේශශඅලිපියඅසත්අවශලේයන්තාඅපාසඛඅප්රවාහගඅලේසේවාලේේඅලේඅයලේ ගඅවාහගඅ

සඳහාඅපායක්තඅනිකුේඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඑලේසේඅලේගාවගඅංවසේථාඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅං ාළඅ

සකනාලේ අවාහගඅසඳහාඅ්න්ත ගඅකබාඅම ාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 

 

4) ච ායම්  ැපීම ඇතුලු  ෘෂි ාරි  යන්චර   රස සඳහා 2 ඉන්ධන ජනන යන්ර දදී 

යන්චර   රස සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම. 

 

I. ලේනායම්අ ැපීාඅඇතුලුඅසියලුඅ ෘෂි ා්ි අ ටයුතුවකටඅලේයා ාඅනුඅකබගඅයන්තත්රඅසූත්රඅ

සඳහාඅ්න්ත ගඅංවශත්ාවයඅසඳහන්තඅ්ඛලීාඅං ාළඅපුශනකයාඅවිසින්තඅලේනාවිඅසකවි ාගයඅ

හරහාඅ  ෘෂි ්ාඅ ප්ලේ ෂයඅ හාඅ නිෂේපා ගඅ සහ ාරඅ නික ාරීඅ /අ ග්රාාඅ නික ාරීඅ ලේවත්අ

්දිරිපේඅ ළඅ යුතුය.අ ංගතුරුවඅ එාඅනික ාරීන්තඅ විසින්තඅසහති අ රගඅක අ එාඅ ්ඛලීාඅ

ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්වරයාලේේඅඅනි්ලේශශයඅසහිත්වඅපෝලේප අ ළායා රුඅලේවත්අ්දිරිපේඅ ළඅ

යුතුය.අ(ං ාළඅනික ාරීන්තලේේඅංේසගඅහාඅනිකඅමුද්රාවඅංනිවා්යයඅලේේ.)අ 

 

II. ්න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅප්රාායයඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අවිසින්තඅයන්තත්රලේ අ ාරිත්ාවයඅසහඅවැ අ

ප්රාායයඅසක ාඅබකාඅඅතීරයයඅ ළඅයුතුය. 
 

III. යන්තත්රඅසූත්රඅසඳහාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅසම්බන්ත වඅ්ඛලුම් රුලේේඅගා,අලිපිගයඅං ාළඅ

වන්තලේන්තඅගම්අලේනාවිඅසකවි ාගය,අයන්තත්රඅව්නය,අ් න්ත ගඅ් ඛලුම්අ රගඅප්රාායයඅසහඅදිගයඅ

ඇතුකේඅ ලේඛ ගයක්තඅ පවේවාඅ නත්අ යුතුඅ ංත්රඅ එාඅ ලේඛ ගයඅ ංවශඅ ංවසේථාවන්තඅ ී අ ම අ

ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅලේවත්අ්දිරිපේඅ ළඅයුතුය. 

අ 

IV. එක්තඅ් න්ත ගඅ් ඛලීාක්තඅසඳහාඅඑක්තඅවරක්තඅපායක්තඅ් න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅංත්රඅං ාළඅලිපියඅ

පෝලේප වඅාන්න්තඅලේනාණු රඅත්බානත්අයුතුය.අ 
 

V. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ගැවත්අ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 
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5) දචය ජන  ලා චක පිහිටි  රමාන්ත් ශාලා සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම. 

 

I. ංලේය ජගඅ ාඩ කඅ කාපඅ තුළඅ පිහිටුවාඅඇතිඅ ්ාාන්තත්අ ශාකාඅ සඳහාඅ ්න්ත ගඅනිකුේඅ

කිරීලේම්අ ම අ ං ාළඅ ආයත්ගලේ අ ්ඛලීා,අ  ළායා රගඅ ාට්ටලේම්අ නික ාරිලේයකුලේේඅ

සහති යඅසහිත්වඅආලේය ජගඅාඩ කලේ අ ළාපඅ ළාගා රුලේේඅ අනි්ලේශශඅසහිත්වඅ

ආසන්තත්වාඅපිහිිඅපෝලේප අ ළායා රුඅලේවත්අඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුය. 

II. එාඅ ්ඛලීම්අ ලිපියඅ තුළඅ ප්රවාහගඅ  ටයුතුඅ සඳහාඅ ගම්අ වාහගඅ ංක ය,අ ලේයා වුඅ කබගඅ

 ා්යය,අආරම්භ අසහඅංවසාගඅසේථාග,අංවශඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅසහඅදිගයඅපැහැදිළිවඅ

සඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅගම්අඅ(ෙ ා-අවිදුලිඅජග අයන්තත්රඅලේහ අ

ලේවගේඅයන්තත්රඅක්රියාඅකිරීාඅආම )අංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඑයඅ

ංත්ාවශඅබවටඅආලේය ජගඅාඩ කලේ අ ළාපඅ ළායා රුඅනි්ලේශශඅකබාඅ ම ලේම්අ ම අ

ත්හවුරුඅ රඅනත්අයුතුය. 

III. එක්තඅ් න්ත ගඅ් ඛලීාක්තඅසඳහාඅඑක්තඅවරක්තඅපායක්තඅ් න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅංත්රඅං ාළඅලිපියඅ

පෝලේප වඅාන්න්තඅලේනාණුනත්අ රඅත්බානත්අයුතුය.අ 

 

IV. ආලේය ජගඅාඩ කලේ අං ාළඅ ළාපලේ අ ළායා රුඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅඑක්තඅඑක්තඅආයත්ගයටඅං ාළවඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අආ ාරයටඅ

කබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅං ාළඅ ා්යයඅසඳහාඅපායක්තඅභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅඑ ාඅ ා්යයඅ

සඳහාඅගැවත්අගැවත්ේඅ්න්ත ගඅකබාඅලේගානන්තගාඅබවටඅත්හවුරුඅ රඅනැනීාඅසඳහාඅසුදුසුඅ

වැ පිළිලේවළක්තඅස සේඅ රඅනත්අයුතුය. 

 

V. යම්අ පෝලේප ව අ පිහිිඅ ්න්ත ගඅ පිරවුම්හකක්තඅ ාන්න්තඅ ්න්ත ගඅ කබාඅ නැනීාටඅ ආලේය ජගඅ

ාඩ කයඅ ාන්න්තඅ ංුාත්අ  ළඅ  ්ාාන්තත්ශාකාවක්තඅ ්ඛලුම්අ  ළඅ පසුඅ එාඅ

 ්ාාන්තත්ශාකාලේේඅ්න්ත ගඅංවශත්ාවයඅපිළිබඳඅහාඅ/අලේහ අදගති භාවයඅපිළිබඳඅයම්අ

ලේත්ාරතුරක්තඅප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅවිසින්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටඅම අඑාඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅ

ආලේය ජගඅාඩ කලේ අං ාළඅ කාපඅ ළාගා රුඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

VI. ලේම්අ ආ ාරයටඅ නිකුේඅ  රුඅ කබගඅ ්න්ත ගඅ ංවභාවිත්ාඅ  රගඅ බවටඅ ංගාවරයයඅ

වුවලේහාේඅං ාළඅආයත්ගයඅලේවත්අඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

 

6) දචය ජන  ලා චයන් බැහැරව පිහිටි  රමාන්ත් ශාලා සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම. 

 

I. ංලේය ජගඅාඩ කඅ කාපලේයන්තඅබැහැරවඅපිහිටුවාඅඇතිඅ ්ාාන්තත්අශාකාඅසඳහාඅ්න්ත ගඅ

නිකුේඅකිරීලේම්අම අං ාළඅආයත්ගලේ අ්ඛලීා,අ ළායා රගඅාට්ටලේම්අනික ාරිලේයකුලේේඅ

සහති යඅ සහඅ ප්රාලේශීයඅ ලේඛ ම්ලේේඅ නි්ලේශශඅ සහිත්වඅ ආසන්තගත්ාඅ පෝලේප ලේවහිඅ

 ළායා රුඅලේවත්අඅ්දිරිපේඅ ළඅයුතුඅය. 

 

II. එාඅ ්ඛලීම්අ ලිපියඅ තුළඅ ප්රවාහගඅ  ටයුතුඅ සඳහාඅ ගම්අ වාහගඅ ංක ය,අ ලේයා වුඅ කබගඅ

 ා්යය,අආරම්භ අසහඅංවසාගඅසේථාග,අංවශඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅසහඅදිගයඅපැහැදිළිවඅ

සඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅගම්අඅ(ෙ ාඅ-අවිදුලිඅජග අයන්තත්රඅලේහ අ

ලේවගේඅයන්තත්රඅක්රියාඅකිරීාඅආම )අංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුඅංත්රඅඑයඅ

ංත්ාවශඅබවටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අනි්ලේශශඅකබාඅම ලේම්අම අත්හවුරුඅ රඅනත්අයුතුය. 
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III. එක්තඅ් න්ත ගඅ් ඛලීාක්තඅසඳහාඅඑක්තඅවරක්තඅපායක්තඅ් න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅංත්රඅං ාළඅලිපියඅ

පෝලේප වඅාන්න්තඅලේනාණුඅ රඅත්බානත්අයුතුය.අ 

 

IV. ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅඑක්තඅඑක්තඅආයත්ගයටඅ

ං ාළවඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅං ාළඅ ා්යයඅ

සඳහාඅපායක්තඅභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅසහඅඑ ාඅ ා්යයඅසඳහාඅගැවත්අගැවත්ේඅ්න්ත ගඅ

කබාඅලේගානන්තගාඅබවටඅ ,අත්හවුරුඅ රඅනැනීාඅසඳහාඅසුදුසුඅවැ පිළිලේවළක්තඅස සේඅ රඅනත්අ

යුතුය. 

 

V. ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටම අඅපෝලේප අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අ ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 

 

VI. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ං ාළඅආයත්ගයඅලේවත්අඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 

 

7) කුඩා  රිමාසචක චේ  රමාන්ත් ශාලා සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම. 

 
 

I. කු ාඅපරිාායලේ අලේේඅ ්ාාන්තත්අශාකාඅසහඅලේේඅ ළුඅප්රවාහගයඅ රගඅංයඅසඳහාඅ්න්ත ගඅ

නිකුේඅකිරීලේම්අම අං ාළඅ්ඛලීම්අලිපියඅකු ාඅලේේඅවතුඅසකව් ගඅනික ාරියාඅලේහ අලේවගේඅ

ලේේඅවනාවටඅසම්බන්ත වඅප්රාලේශීයවඅ ටයුතුඅ රගඅරාජඅනික ාරිලේයකුඅලේේඅඅසහති යඅඅ

ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්ලේේඅනි්ලේශශඅසහිත්වඅආසන්තගත්ාඅඅපෝලේප වටඅලේයාමුඅ ළඅයුතුය. 

 

II. එාඅ ්ඛලීම්අ ලිපියඅ තුළඅ ප්රවාහගඅ  ටයුතුඅ සඳහාඅ ගම්අ වාහගඅ ංක ය,අ ලේයා වුඅ කබගඅ

 ා්යය,අ ආරම්භ අ සහඅ ංවසාගඅ සේථාග,අ සහඅ ංවශඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ සහඅ දිගයඅ

පැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅගම්අ අ (ෙ ාඅ -අවිදුලිඅජග අ

යන්තත්රඅලේහ අලේවගේඅයන්තත්රඅක්රියාඅකිරීාඅආම )අංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුඅ

ංත්රඅඑයඅංත්ාවශඅබවටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අනි්ලේශශඅකබාඅ ම ලේම්අම අත්හවුරුඅ රඅනත්අ

යුතුය. 
 

III. එක්තඅ් න්ත ගඅ් ඛලීාක්තඅසඳහාඅඑක්තඅවරක්තඅපායක්තඅ් න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅංත්රඅං ාළඅලිපියඅ

පෝලේප වඅාන්න්තඅලේනාුඅ රඅත්බානත්අයුතුය.අ 
 

IV. ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅඑක්තඅඑක්තඅආයත්ගයට/අ

පුශනකයාටඅ අං ාළවඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅ

ං ාළඅ ා්යයඅසඳහාඅපායක්තඅභාවිත්ාඅ රගඅබවට,අඑ ාඅ ා්යයඅසඳහාඅගැවත්අගැවත්ේඅ

්න්ත ගඅකබාඅලේගානන්තගාඅබවටඅත්හවුරුඅ රඅනැනීාඅසඳහාඅසුදුසුඅවැ අපිළිලේවළක්තඅස සේඅ

 රඅනත්අයුතුය. 
 

V. ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටම අඅපෝලේප අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අ ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 
 

VI. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ං ාළඅආයත්ගයඅ/අපුශනකයාඅඅලේවත්අඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 
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8) නඩේතු  ටයුතු සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම (අත්වශ මාර  නඩේතු  ටයුතු  විදුලිය  ජලය  

දුර ත්න දදී චස්වා) 

 

I. ද නි අග ේතුඅ ටයුතුඅපවේවාලේනගඅයාාඅසඳහාඅරාජඅආයත්ගඅලේවත්අ(ෙ ාඅ-අජකය,අ

විදුලිය,අදුර ත්ග,අ ැළිඅ සකඅප්රවාහගයඅආම අ)අ් න්ත ගඅකබාඅනැනීලේම්අම අආයත්ගඅප්ර ානියාඅ

විසින්තඅ දිග ටඅ ංවශඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ ප්රාලේශශියඅ ලේඛ ම්ලේේඅ නි්ලේශශඅ සහිත්වඅ

ආසන්තගත්ාඅපෝලේප ලේවහිඅ ළායා රුඅලේවත්අලේයාමුඅ ළඅයුතුය. 
 

II. එාඅ ්ඛලීම්අ ලිපියඅ තුළඅ ප්රවාහගඅ  ටයුතුඅ සඳහාඅ ගම්අ වාහගඅ ංක ය,අ ලේයා වුඅ කබගඅ

 ා්යය,අලේසේවාඅසපයුඅකබගඅප්රලේශශය,අංවශඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅසහඅදිගයඅපැහැදිලිවඅ

සඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅගම්අංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ

 ළඅයුතුඅංත්රඅඑයඅංත්ාවශඅබවටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අනි්ලේශශඅකබාඅම ලේම්අම අත්හවුරුඅ රඅ

නත්අයුතුය. 
 

III. ්හත්අනි්ලේශශිත්අලිපියඅහාඅප්රවාහගඅංාාත්ාකශය/අශ්රීඅකකනාඅප්ර ාගඅ ා්යාකයඅාන්න්තඅකබාඅ

ම අඇතිඅාා්ලේන පලේශශයන්තටඅංුූපකවඅ්හත්අලේසේවාඅපවේවාලේනගඅයාාටඅංවශඅ්න්ත ගඅ

නිකුේඅ ළඅයුතුය. 
 

IV. එක්තඅ් න්ත ගඅ් ඛලීාක්තඅසඳහාඅඑක්තඅවරක්තඅපායක්තඅ් න්ත ගඅනිකුේඅ රගඅංත්රඅං ාළඅලිපියඅ

පෝලේප වඅ ාන්න්තඅ ලේනාුඅ  රඅ ත්බානත්අ යුතුය.අ එලේසේඅ වුවඅ  අ ම ්ඝඅ  ාලීගවඅ යම්අ ්න්ත ගඅ

ප්රාායයක්තඅකබාඅම ාටඅංවශඅවන්තලේන්තඅගම්අෙපරිාඅවශලේයන්තඅදිගඅ1කක්තඅසඳහාඅ්න්ත ගඅ

කබාම ාඅනි්ලේශශඅකිරීාටඅප්රාලේශශියඅලේඛ ම්අවිසින්තඅසිදු ළඅයුතුය. 

V. ඒඅ ංුව,අ ං ාළඅ ප්රාායයඅනිකුේඅ ළඅ පසුඅනි්ලේශශිත්අ ්ඛලීම්අලිපියඅ ලේනාුඅ රඅත්බාඅ

නැනීාටඅපෝලේප අ ළායා රුඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය.අ 
 

VI. ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අාන්න්තඅග ේතුඅලේසේවාඅසඳහාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅ

එක්තඅඑක්තඅආයත්ගයටඅඅං ාළවඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅ

්න්ත ගඅං ාළඅ ා්යයඅසඳහාඅපායක්තඅභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅත්හවුරුඅ රඅනැනීාඅසඳහාඅ

සුදුසුඅවැ අපිළිලේවළක්තඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්/අං ාළඅ්ඛලුම් ාරඅආයත්ගලේ අප්ර ානියාඅවිසින්තඅ

ස සේඅ රඅනත්අයුතුය. 
 

VII. ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටම අඅපෝලේප අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්/අං ාළඅ්ඛලුම් ාරඅආයත්ගලේ අප්ර ානියාඅ

 ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 
 

VIII. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ං ාළඅආයත්ගයඅලේවත්අඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 

 

9) දහාර ද්රව 2 ාා්ඩ2 ගිලන් රථ2 චසෞ  චස්වා2 අවමාං ල රථ දදී චවනේ අත්ාවශ චස්වා 

සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම 

 

I. ගිකන්තඅ රථඅ සඳහාඅ ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ ප්රමු ත්ාවයඅ කබාඅ දියඅ යුතුඅ ංත්රඅ රියදුරුලේේඅ

්ඛලීාඅපරිදිඅංවශඅ්න්ත යඅප්රාායයඅකබාඅදියඅයුතුඅංත්රඅඒඅසඳහාඅලේවගාඅලේඛ ගයක්තඅ

පෝලේප අ ළාගා රඅවිසින්තඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුය. 
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II. විදුලිඅබකඅහාඅබකශක්තතිඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅනිකුේඅ රගඅක අ 1/2022අචක්රලේඛ ලේයහිඅ

සඳහන්තඅපරිදිඅලේවගේඅංත්ාවශඅයැි අසැකලේ ගඅඑලේහේඅංලේගකුේඅ්න්ත ගඅපිරිවුම්හඛඅ

ාන්න්තඅQR ලේක්තත්යඅයටලේේඅලියාපදිකිඅවීඅ්න්ත ගඅසපයාඅනැනීාඅනැටලුවක්තඅබවඅහඳුගානේඅ

ංවසේථාවන්තඅී අම අදිසේික්තඅලේඛ ම්වරයාලේේඅාඟඅලේපන්තවීාඅයටලේේඅ් න්ත ගඅකබාඅලේ ගඅලේකසඅ

්ඛලීාක්තඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අාන්න්තඅපෝලේප අ ළායා රුඅලේවත්අලේයාමුඅ ළඅයුතුය. 

 
III. එාඅනි්ලේශශිත්අලිපියඅතුළඅප්රවාහගඅ ටයුතුඅසඳහාඅගම්අවාහගඅංක ය,අලේයා වුඅකබගඅ

 ා්යය,අආරම්භ අසහඅංවසාගඅසේථාග,අංවශඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅසහඅදිගයඅපැහැදිළිවඅ

සඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅ

යුතුඅංත්රඅඑයඅංත්ාවශඅබවටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අනි්ලේශශඅකබාඅම ලේම්අම අත්හවුරුඅ රඅනත්අ

යුතුය. 

 

IV. ්හත්අනි්ලේශශිත්අලිපියඅහාඅප්රවාහගඅංාාත්ාකශය/අශ්රීඅකකනාඅප්ර ාගඅ ා්යාකයඅාන්න්තඅ

කබාඅ ම අ ඇතිඅ ාා්ලේන පලේශශයන්තටඅ ංුූපකවඅ ංත්වශඅ ලේසේවාඅ පවේවාලේනගඅ යාාටඅ

ංවශඅ්න්ත ගඅනිකුේඅ ළඅයුතුය. 

 
V. ඒඅංුව,අං ාළඅ්න්ත ගඅප්රාායයඅනිකුේඅ ළඅපසුඅනි්ලේශශිත්අ්ඛලීම්අලිපියඅලේනාුඅ රඅ

ත්බාඅනැනීාටඅපෝලේප අ ළායා රුඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය.අ 

 
VI. ප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අාන්න්තඅලේාාඅලේසේවාඅසඳහාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅං ාළඅලේත්ාරතුරුඅ

ලේඛ ගයක්තඅඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅං ාළඅ

 ා්යයඅ සඳහාඅ පායක්තඅ භාවිත්ාඅ  රගඅ බවටඅ ත්හවුරුඅ රඅ නැනීාඅ සඳහාඅ සුදුසුඅ වැ අ

පිළිලේවළක්තඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්/අං ාළඅ්ඛලුම් ාරඅආයත්ගලේ අප්ර ානියාඅවිසින්තඅස සේඅ

 රඅනත්අයුතුය. 

 
VII. ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටම අඅපෝලේප අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්/අං ාළඅ් ඛලුම් ාරඅආයත්ගලේ අප්ර ානියාඅ

 ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 

 
VIII. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ං ාළඅආයත්ගය/අපුශනකයාඅලේවත්අඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවියඅයුතුය. 
 

   /2. සාංාර  ක්තචෂ්ර හා සම්බන්ධ  ටයුතු සඳහා ඉන්ධන නිකුේ කිරීම 

 

I. සකචාර අක්තලේෂේත්රඅහාඅසම්බන්ත අ ටයුතුඅසඳහාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීලේම්අම අං ාළඅ්ඛලීම්අ

ලිපියඅශ්රීඅකක ාඅසකචාර අසකව් ගඅංධි ාරියඅලේහ අලේවගේඅපිළිනේඅසකචාර අක්තලේෂේත්රයටඅ

සම්බන්ත වඅප්රාලේශීයවඅ ටයුතුඅ රගඅරාජඅනික ාරිලේයකුලේේඅ අසහති යඅ අප්රාලේශීයඅ

ලේඛ ම්ලේේඅනි්ලේශශඅසහිත්වඅආසන්තගත්ාඅඅපෝලේප වටඅලේයාමුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

II. එාඅ්ඛලීම්අලිපියඅතුළඅප්රවාහගඅ ටයුතුඅසඳහාඅගම්අවාහගඅංක ය,අලේයා වුඅකබගඅ

 ා්යය,අ ආරම්භ අ සහඅ ංවසාගඅ සේථාග,අ සහඅ ංවශඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ සහඅ දිගයඅ

පැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅයුතුය.අලේවගේඅංවශත්ාවයක්තඅසඳහාඅගම්අඅ(ෙ ාඅ-අවිදුලිඅජග අ

යන්තත්රඅලේහ අලේවගේඅයන්තත්රඅක්රියාඅකිරීාඅආම )අංවශඅ ාරයයඅපැහැදිළිවඅසඳහන්තඅ ළඅ
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යුතුඅංත්රඅඑයඅංත්ාවශඅබවටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අනි්ලේශශඅකබාඅම ලේම්අම අත්හවුරුඅ ළඅ

යුතුය. 

 

III. විලේශීයඅසකචාර යන්තඅසඳහාඅප්රවාහගඅපහසු ම්අසැපීමාටඅං ාළවඅ්න්ත ගඅකබාම ලේම්අම අ

එාඅ සකචාර ි න්තඅ ංපහසුත්ාවයටඅ පේඅ ලේගාවගඅ ආ ාරයටඅ ංවසේථාුූපකවඅ ්න්ත ගඅ

කබාම ාටඅලේගාපාාවඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

IV. විලේශීයඅ සකචාර යන්තඅසඳහාඅ ප්රවාහගඅ පහසු ම්අ සැකසීලේම්අබසේඅ රථඅ සඳහාඅ ශ්රීඅකක ාඅ

සකචාර අසකව් ගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅ ැගටාේඅනිකුේඅ රඅඇතිඅසේි රයඅත්වදුරටේඅ

ං ාළඅබසේඅරථලේ අප්ර ්ශගයඅකිරීාඅසිදුඅ ළඅයුතුඅංත්ර,අඑක්තඅපෝලේප වකින්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅ

 ළඅ පසුඅ නිකුේඅ  ළඅ ්න්ත ගඅ ප්රාායයඅ සටහන්තඅ කිරීාඅ සඳහාඅ ශ්රීඅ කක ාඅ සකචාර අ

සකව් ගඅංධි ාරියඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅප්රාායඅසටහන්තඅකිරීලේම්අ ා්පත්ක්තඅනිකුේඅකිරීාටඅ

 ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 

V. ප්රාලේශීයඅ ලේඛ ම්/අ ්ඛලුම් ාරඅ ආයත්ගයඅ ාන්න්තඅ ්න්ත ගඅ නිකුේඅ කිරීාටඅ ං ාළඅ

ලේත්ාරතුරුඅඑක්තඅඑක්තඅආයත්ගයට/අපුශනකයාටඅඅං ාළවඅපවේවාලේනගඅයාඅයුතුඅංත්රඅලේම්අ

ආ ාරයටඅකබාඅනන්තගාඅ්න්ත ගඅං ාළඅ ා්යයඅසඳහාඅපායක්තඅභාවිත්ාඅ රගඅබවටේ,අ

ංවභාවිත්ාඅලේගාවගඅබවටේඅත්හවුරුඅ රඅනැනීාඅසඳහාඅසුදුසුඅවැ අපිළිලේවළක්තඅස සේඅ රඅ

නත්අයුතුඅය. 

 

VI. ප්රවාහගඅංාාත්ාකශයඅාන්න්තඅ්ඛකාඅසිිගඅවිටම අඅපෝලේප අාන්න්තඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාටඅ

ං ාළඅලේත්ාරතුරුඅකබාඅම ාටඅප්රාලේශීයඅලේඛ ම්අ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅය. 

 
VII. ලේම්අආ ාරයටඅකබානුඅකබගඅ්න්ත ගඅංවභාවිත්ාඅ රගඅබවටඅංගාවරයයඅවුවලේහාේඅ

ං ාළඅආයත්ගයඅ/අපුශනකයාඅඅලේවත්අඅ් න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාඅංේහිටුවීාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුඅ

ය. 

 

04.්හත්අසඳහන්තඅ රුණුඅවකටඅංාත්රවඅසෑාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීා ටඅංාත්රවඅපහත්අසඳහන්තඅලේපාදුඅ

ලේ ාන්තලේශසිඅවකටඅයටේවඅලේසේවාඅකබාඅම ාටඅහාඅලේසේවාඅකබාඅනැනීාටඅසියලුාඅපා්ශව රුවන්තඅ ටයුතුඅ

 ළඅයුතුය. 
 

ච ාදු ච ාන්චේසි  

 

I. සියලුාඅ වාහගඅ  ාඩ වකටඅ ං ාළවඅ ්න්ත ගඅ නිකුේඅ කිරීාඅ ලේාහිඅ සඳහන්තඅ

ාා්ලේන පලේශශවකටඅයටේඅවඅසිදුඅ ළඅයුතුය. 

II. සෑාඅ්න්ත ගඅනිකුේඅකිරීාක්තඅසඳහාඅාඅවාහගඅංක ය,අ දිගය,අනිකුේඅ ළඅ්න්ත ගඅ

ප්රාායය,අලේනවූඅමු කඅඇතුකේඅකදුඅපත්ක්තඅසෑාඅආයත්ගයක්තඅ/අපුශනකලේයක්තඅලේවත්අකබාඅ

ම ාටඅ ටයුතුඅ ළඅයුතුය. 

III. එක්තඅඑක්තඅප්රාලේශශියඅලේඛ ම්අවරලේයකුඅාන්න්තඅ්න්ත ගඅකබාඅනැනීාඅසඳහාඅලේයාමුඅ රුඅ

කබගඅසියලුඅ්ඛලීම්අං ාළඅප්රාලේශශියඅලේඛ ම්අලේ ාට්සාසයඅතුළඅපිහිිඅපෝලේප වඅලේවත්අ

පායක්තඅලේයාමුඅ ළඅයුතුය. 
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